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Verslag van de kennismakingsvergadering van 14 januari 2008

Aanwezig: Christine Beernaerts, Els Roelandt, Marleen Gysen, Wim Schuerman, Veerle Max,
Aimable Byiringiro, Emmanuel Usabyimfu, Hilde De Beuckeleer, Bart Pinxten, Bart Leys, Els
Deconinck, Ann Meeus, Willy Godts, Bieke Defort

Verontschuldigd: Ann Maertens, Anneleen Convents, Veerle Van Laer, Reinilde Van Wontergem, Peter Deckers,
Werner Broos, Carol Swinnen, Sandra Geebelen, Sofie Stessel

1. Welkom

Christine heet iedereen welkom. Alle aanwezigen stellen zich kort voor.

2. Voorstelling van de ouderraad: wat doet de ouderraad? Wat doet het kerncomité?

Christine, Bieke en Willy stellen voor wat de ouderraad de voorbije jaren georganiseerd en gerealiseerd heeft. nvdr:
Als algemeen overzicht geven we hier de doelstelling mee die de ouderraad zich gesteld had:

“Als ouderraad stellen wij onszelf volgende doelstellingen:

1. financiële ondersteuning van de schoolwerking;
concreet voorbeeld hiervan is het nieuwe klasmeubilair dat aangekocht is;

2. het organiseren van infoavonden over allerhande onderwerpen zoals een infoavond rond pesten en het verspreiden
van verslagen en informatie naar zoveel mogelijk ouders toe;

3. ondersteuning van leerkrachten en directie op verschillende niveaus : een levend voorbeeld hiervan is ons
klusjesteam;

4. activiteiten organiseren om ouders en kinderen samen te brengen: spelletjesnamiddag, de kaas- en wijnavond met
kinderdisco, koffie op 1 september,….”

Andere activiteiten en taken van de ouderraad zijn nog:
- Boe enJoe;
- bezorgdheden en aandachtspunten vanuit de ouders bespreekbaar maken;
- afvaardiging naar de schoolraad (3 leden).

Sinds vorige schooljaar is daar ook het project ‘Brede School’ bijgekomen. Brede School focust op naschoolse
activiteiten en is tot op heden zeer succesvol. In de toekomst zal Katja Van Goethem (aangesteld door de Stad
Leuven om het project op te starten) naar alle waarschijnlijkheid wegvallen. Op dat ogenblik moeten school en ouders
klaar staan om dit over te nemen. Dit zal de nodige voorbereiding en mankracht vragen.

3. Verwachtingen van de aanwezige ouders m.b.t. de ouderraad

Een aantal opgevangen punten (zeker niet exhaustief):
Wat in de school leeft, kunnen bespreken en bespreekbaar maken.
Voldoende communicatie naar de ouders toe verzorgen.
Een ruime groep aan ouders aanspreken en inschakelen
...

4. Kandidaten voor de ouderraad?

Ja, een aantal ouders schrijven zich in (nvdr: een volledige lijst met de samenstelling van de ouderraad zal na de
volgende vergadering aan alle ouders verspreid worden).

5. Voorbereiding spelletjesnamiddag

De spelletjesnamiddag gaat door op 16 februari van 15 tot 19u. Christine, Els en Marleen zorgen voor de
voorbereiding (helpende handen brief, uitnodiging, inkopen, ...)
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6. Varia

Schoolnieuws

- Op 19 januari is het pasta-avond voor en door het 6de leerjaar. Er zijn reeds 250 inschrijvingen.
- Op 7 maart is het pedagogische studiedag. Vanaf 8 inschrijvingen zorgt de Kido-club voor opvang.
- Op 7 maart is het ook Bleydenbergfuif.
- Er zijn nog een aantal zieke juffen. De vervangsters doen het goed! Na de krokusvakantie zou juf

Valerie 50% terugkomen.
- In de school is een aantal schooljaren geleden taal- en leesvaardigheid als GOK-werkpunt gekozen. Bij

een vergelijkende test van begrijpend lezen eindigde Bleydenberg – zonder rekening te houden met
instroomkenmerken – 25ste op 137; indien rekening gehouden wordt met de instroomkenmerken zelfs
11de op 137. Dit is een schitterend resultaat!

- Op 1 februari 2008 zal het leerlingenaantal in de lagere school gelijk zijn aan deze van 1 februari vorig
jaar; de kleuters zullen met 8 of 9 meer zijn.

- Door het accent op kleuteronderwijs kunnen gemakkelijker uren bij gekregen worden na elke
instapdatum. Voor de8 kleuters die er meer zullen zijn dan op 1 februari vorig jaar komen er 8 x 0,8 = 6
lestijden bij (= 1/4de ambt). Deze uren zullen naar alle waarschijnlijkheid besteed worden aan een uur
gym voor elke kleuterklas.

Overige varia

Een concrete vraag naar huiswerkbegeleiding wordt gesteld. Momenteel is dit niet beschikbaar. Wel poogt de
school organisaties aan te spreken die ondersteuning geven (meestal beperkt tot 1 uur per week) zoals Auxilia.

Het project Kikkertaal is indertijd ook uit deze vraag gegroeiden daarnaast bestaat nog steeds een
moedergroep Nederlandse les.

In verschillende secundaire en één lagere school loopt dit schooljaar een proefproject: buddyproject waarbij
hogeschoolstudenten in het kader van hun stage kinderen begeleiden bij hun huiswerk. Tot nu toe verloopt dit
zeer succesvol. Indien dit project verder uitgerold wordt, zal Bleydenberg natuurlijk proberen hier ook bij te
zijn.

Christine dankt alle aanwezigen voor hun komst. Iedereen is van harte uitgenodigd op de volgende vergadering:
maandag 18 februari 2008 om 20u15 (ingang Panoramalaan).
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